De bruidsschat van de
Omgevingswet
Met specificeren, schrappen en afstemmen naar lokaal maatwerk

Bereid u voor op de komst van de bruidsschat
Met de naderende inwerkingtreding van de
Omgevingswet is het belangrijk om u op de komst
van de bruidsschat voor te bereiden. Dit document
beoogt om daarbij te helpen.
Belangrijke aandachtspunten zijn:
• Ga inlezen in de bruidsschat en maak een inschatting wat de bruidsschat voor uw gemeente
betekent;
• Analyseer of en voor welke situaties het omzetten
van de bruidsschat prioriteit heeft. Met omzetten/
aanpassen van de regels voor deze locatie kunt u
direct na inwerkingtreding starten;
• Betrek uw omgevingsdienst/Regionale
Uitvoeringsdienst bij de analyse en de aanpassing
van de bruidsschat. Bij de omgevingsdienst/
Regionale Uitvoeringsdienst zit de kennis met betrekking tot het milieudeel van de bruidsschat.
Wanneer regionaal vergelijkbare problematieken
spelen is regionale samenwerking aan te bevelen;
• Zoek, indien van toepassing, afstemming met het
waterschap waar het gaat om indirecte lozingen;
• Het omgaan met de bruidsschat vraagt om lokaal
maatwerk. De onderwerpen die in de bruidsschat
geregeld zijn betreffen onderwerpen met lokale
effecten. Over de wijze van reguleren kunnen daarom beter lokaal de keuzes gemaakt worden.

Wat is de bruidsschat en waarom is de
bruidsschat er?
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet
decentraliseert het Rijk de regelgevende bevoegdheid voor een aantal onderwerpen naar gemeenten
(en waterschappen). Dit betreft de volgende onderwerpen:
a. Regels voor een aantal milieubelastende
activiteiten;
b. Regels over lozingen;
c. Regels over gevolgen van emissies van geluid,
geur en trillingen door bedrijven;
d. Regels op het gebied van bouwen;
e. Regels voor indieningsvereisten.
Vanaf het moment van inwerkingtreden van de bruidsschat kunnen gemeenten deze regels aanpassen of
schrappen. Geen enkele gemeente zal echter op het
moment dat de wet in werking treedt al een omgevingsplan ‘nieuwe stijl’ hebben vastgesteld. Om te
voorkomen dat er door het vervallen van de rijksregels
en het nog niet hebben van een omgevingsplan
nieuwe stijl een rechtsvacuüm ontstaat, geeft het Rijk
deze regels als bruidsschat mee.
De bruidsschat is nog niet definitief vastgesteld, maar
is voor het grootste deel wel al in te zien. De bruidsschat wordt pas definitief met vaststelling van het

Invoeringsbesluit en bovendien zullen vanuit de aanvullingssporen nog regels worden toegevoegd.
Waar komen de regels vandaan en waar vind ik de
bruidsschat?
De bruidsschat geeft het Rijk mee via Afdeling 7.1 van
het Invoeringsbesluit. In de Nota van Toelichting van
het Invoeringsbesluit is in hoofdstuk 7 een uitgebreide
toelichting op de bruidsschat opgenomen.
De bruidsschatregels komen uit verschillende
besluiten en regelingen vanuit het oude recht:
• Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling;
• Besluit omgevingsrecht;
• Besluit lozen buiten inrichtingen;
• Besluit lozing afvalwater huishoudens;
• Bouwbesluit 2012;
• Woningwet.
De bruidsschatregels zijn niet altijd identiek aan de
regel uit het oude recht, maar zijn wel gelijkwaardig.
De bruidsschatregels zijn ingepast in het stelsel. Waar
in het Activiteitenbesluit bijvoorbeeld nog gesproken
wordt over “inrichting” daar is de omschrijving zodanig aangepast dat het niet in het nieuwe stelsel passende begrip vermeden wordt. Ook activiteiten die
onder het huidige recht niet inrichting-gebonden zijn,
kunnen onder de bruidsschat vallen als gevolg van het
vervallen van het inrichtingenbegrip. Het Rijk heeft
een verhuistabel opgesteld, waarin terug te vinden is
op welke plek de gedecentraliseerde regels uit het
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn terug
te vinden in de bruidsschat.
Moet ik iets doen om de bruidsschat te tonen via
het Digitaal Stelsel Omgevingswet landelijke voorziening (DSO-LV)?
Gemeenten krijgen de bruidsschat cadeau van het
Rijk. Het Rijk zorgt voor digitalisering van de bruidsschat en zet per gemeente de bruidsschat als pakket
regels klaar met de gemeentegrenzen als werkingsgebied. Het Rijk maakt voor de topactiviteiten bovendien
toepasbare regels voor de vergunning-check. Voor de
indieningsvereisten maakt het Rijk toepasbare regels
voor alle activiteiten.
Wat moet ik met de bruidsschat doen?
Vanaf het moment van inwerkingtreding van de
Omgevingswet kunnen gemeenten naar eigen inzicht
keuzes maken hoe om te gaan met de onderwerpen
die de bruidsschat reguleert. Gemeenten kunnen
ervoor kiezen om regels te schrappen, te specificeren
of beter af te stemmen op de lokale situatie. Belangrijk daarbij is dat niet alle regels uit de bruidsschat
voldoen aan de eisen van de Omgevingswet en het
Besluit kwaliteit leefomgeving. Dit betreft met name

de regels voor geur, geluid en trillingen. Uiterlijk in
2029 moet een gemeente ervoor zorgen dat de regels
(uitgezonderd eventueel geschrapte regels) voldoen
aan de eisen.
Het gaat in de bruidsschat om regels die vooral een
lokaal effect hebben (bijvoorbeeld geluid). Een
gemeente kan de regels dus aanpassen aan de lokale
situatie. Denk bijvoorbeeld aan een uitgaansgebied
waar de standaardregels niet goed passen bij de situatie. Komt een activiteit niet in een gemeente voor dan
kunnen regels geschrapt worden. Een vangnet opnemen in de vorm van een specifieke zorgplicht is dan
wel aan te bevelen. Net als de andere regels in het
omgevingsplan, is het ook voor de bruidsschat-onderwerpen de verantwoordelijkheid van de gemeente om
regels te actualiseren. Bijvoorbeeld naar aanleiding
van technische ontwikkelingen en de ontwikkelingen
in de lokale milieukwaliteit.
Enkele voorbeelden:
• In het buitengebied is een afgelegen kleinschalige
manege en er zijn geen geurgevoelige objecten in
de omgeving. De gemeente kan besluiten om de
bruidsschatregels met betrekking tot de geur op
deze locatie te schrappen en te volstaan met de
specifieke zorgplicht.
• Voor het omgaan met regenwater kan de gemeente de bruidsschatregel over het lozen van huishoudelijk afvalwater in overleg met het waterschap
gebiedsgericht of zelfs per locatie concreet
uitwerken.
• De huidige geluidregels in het Activiteitenbesluit
milieubeheer kunnen alleen in algemene bewoordingen rekening houden met de verschillende
lokale situaties die zich kunnen voordoen. De gemeente kent deze lokale situaties en kan daardoor
een regel ter beperking van geluidhinder direct aan
een locatie koppelen en toespitsen op de onderdelen van de leefomgeving die bescherming behoeven en andere activiteiten die ook geluid
produceren.
(Ontleend aan de Nota van toelichting Invoeringsbesluit)
Heeft de bruidsschat prioriteit?
Of het prioriteit heeft om delen van de bruidsschat om
te zetten naar het omgevingsplan hangt af van verschillende factoren. Als er een vraagstuk speelt waar
aanpassing van de huidige regel een oplossing vormt
dan is het een goede optie om de aanpassing direct
na inwerkingtreden van de wet op te pakken.
Wat als ik de bruidsschat niet omzet voor 2029?
Wanneer een gemeente geen keuzes maakt en de
bruidsschat dus niet omzet, dan is het in de eerste
plaats de vraag of zij in staat is geweest de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

maatschappelijke doelen van de Omgevingswet
(beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving) optimaal te benutten. De bruidsschatregels
komen echter niet te vervallen.
Wat als ik de regels uit de bruidsschat
helemaal schrap?
Een gemeente kan er ook voor kiezen om regels uit
de bruidsschat helemaal te schrappen. Wanneer een
activiteit die in de bruidsschat is gereguleerd niet
voorkomt in de gemeente, dan kan dat een oplossing
zijn. Wanneer een activiteit wel voorkomt, is het niet
per se verstandig de regel helemaal te schrappen,
maar is het beter de regel eventueel aan te passen op
de lokale situatie. Of, indien geen problemen
verwacht worden, deze om te zetten naar een
zorgplicht. Wanneer een regel helemaal geschrapt
wordt terwijl een activiteit mogelijk wel voor kan
komen, dan kan dit leiden tot minder bescherming
voor het milieu en de gezondheid en veiligheid. Ook
is bij het ontbreken van (goede) regels handhavend
optreden lastig. Het op de goede manier verwerken
van regels uit de bruidsschat geeft meer ruimte voor
activiteiten en voor nieuwe initiatieven.
Samengevat: waarom kijken naar de bruidsschat?
• Niet alle regels in de gemeentelijke bruidsschat
voldoen aan de eisen van de Omgevingswet en het
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) van het Rijk. De
geluidsvoorschriften voldoen bijvoorbeeld nog niet
aan alle instructieregels voor geluid in het Bkl. In
2029 moeten alle bepalingen uit het omgevingsplan voldoen aan de eisen;
• De regels aanpassen aan de situatie in de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een uitgaansgebied in
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een stadscentrum waarin de handhavers niet makkelijk kunnen werken met de standaard geluidsvoorschriften uit de bruidsschat;
Regels versimpelen. Denk bijvoorbeeld aan een
bedrijfsterrein waarbij de gemeente een uitgebreide set geluidsvoorschriften uit de bruidsschat vervangt door een voorschrift om inpandig te laden
en te lossen;
Regels over activiteiten die niet in de gemeente
voorkomen, schrappen. Door specifieke zorgplichten in de bruidsschat is er altijd een vangnet voor
gevallen waarin zo’n regel toch nodig blijkt;
Maatwerkvoorschriften opstellen voor bijzondere
situaties. Denk bijvoorbeeld aan een enkel bedrijf
dat niet op korte termijn kan voldoen aan de regels
van de bruidsschat en waarvoor de gemeente
maatwerkvoorschriften opstelt;
De regels aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen.
Denk bijvoorbeeld aan technische ontwikkelingen
of de toestand van het milieu.

Meer informatie
Onderstaand vindt u een aantal links met handige
informatie over de bruidsschat:
• Achtergrondinformatie
• Animatie: wat is de bruidsschat en
wat kunt u ermee?
• Webcollege
• Handreiking
• Verhuistabel rijksregels bruidsschat
• Bruidsschat en instructieregels
• Bruidsschat en milieubelastende activiteiten
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